
 

 

 

 

 

 

BOLETIM DA DIRETORIA Nº 03/2011 

 

                        Período: 01 a 13 de junho d e 2011 
 
Informes: 

 
1. Recentemente foi lançado o livro “Alfabetização Linguística e Letramento : 

Práticas Socioconstrutivas ” de autoria do professor de linguística e 
redação da FAI Olympio Mendonça e da professora Onaide S. Mendonça, da 
UNESP de Presidente Prudente. O livro é recomendado aos professores, 
pais, pesquisadores e estudante de linguística. 

 
2. LEMI (Laboratório de Ensino de Matemática e Informá tica ) oferece mini 

cursos gratuitos para toda a comunidade. Foram disponibilizados dez cursos 
em várias áreas de informática e matemática. Os cursos que são ministrados 
por alunos da FAI servem como uma boa oportunidade para quem deseja 
aperfeiçoar seus conhecimentos na prática. Já foram feitas 800 inscrições. 

 
3. No dia 01 de junho, o diretor da FAI, esteve no Conselho Estadual da 

Educação em São Paulo, protocolando projeto  solicitando a implantação do 
curso de Engenharia Civil . A FAI possui estrutura física adequada, corpo 
docente qualificado e laboratórios em pleno funcionamento, tais como  
laboratório de solos e de águas, referência na região, para receber o curso. 

 
4. No dia 03 de junho, o Curso de Medicina Veterinária da FAI finalizou o 9° 

Curso de Inseminação Artificial em Bovinos , em parceria com a CVR 
Lagoa da Serra. Este curso foi oferecido gratuitamente a 29 alunos do 7° 
termo, sob a supervisão da Profª Drª Sandra Helena G. Wolf. 

 
5. No dia 03 de junho teve início a Semana do Meio Ambiente . A proposta é 

conscientizar a população sobre o uso das novas sacolas plásticas. Durante 
a semana houve caminhada ecológica e distribuição de mudas de árvores 
aos interessados. 

 
6. No dia 07 de junho, alunos do curso de Psicologia, participaram do 1° 

Simpósio de Neurociência Cognitiva , realizado no hospital de Câncer de 
Barretos, em companhia da Profª Mariana Costa de Almeida. Os temas 
abordados contribuíram para o enriquecimento de conteúdos estudados em 
disciplinas da grade curricular do curso de Psicologia da FAI. 

 
7. O Professor Maurício Konrad responsável pela disciplina de Manejo e 

Conservação do Solo e Água, da FAI, acompanhou os alunos do 5° termo do 
Curso de Agronomia em uma visita tácnica na conhecida Estrada 
Medianeira . Esta estrada é um projeto de adequação da estrada rural, 
realizado pela Prefeitura do Município de Adamantina, com o objetivo de 
elevar o nível do leito da estrada, para que as águas pluviais escoassem 
para as laterais, evitando assim a ocorrência do processo erosivo na estrada. 

 
8.     Alunos de Engenharia Ambiental em parceria com a APTA (Agência Paulista 

de Tecnologia dos Agronegócios) realizarão projeto de avaliação da  
qualidade das águas do rio Aguapeí  junto às confluências dos córregos 
Lajeados, Ribeirão Iacri e Ribeirão Tibiriçá. O projeto abre um novo capítulo 
da pesquisa na faculdade e na região e será desenvolvido com a obtenção 
de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

9.    De 09 a 13 de junho, a FAI esteve presente no Adamantina International  
Rodeo 2011 (AIR) , com um stand expositivo, localizado em um local 
estratégico dentro do recinto, o espaço foi destinado à divulgação e 
apresentação de toda a estrutura da faculdade, bem como orientação dos 
jovens para uma futura escolha profissional. De forma dinâmica e bem 
expositiva, coordenadores e alunos ficaram a disposição dos visitantes para 
sanar possíveis dúvidas e também divulgar o curso de sua responsabilidade 
através de materiais explicativos. Houve também a prestação de serviços, 
disponibilizando aos presentes aferição de pressão arterial, medição de 
massa corpórea, orientação sobre higiene bucal, distribuição de 
preservativos entre outras atividades. Cachorros e gatos sem dono, foram 
doados no recinto. Autoridades municipais visitaram o stand, na ocasião, o 
prefeito de Adamantina, José Francisco Figueiredo Micheloni, concedeu 
entrevista através da Rádio Cultura e parabenizou a instituição pela 
divulgação. 

 
10. Ex-aluno de enfermagem da FAI Fernando Henrique Apolinário, 

recentemente passou na prova para cursar o Mestrado na Unesp Botucatu  
– SP. A notícia nos foi enviada pelo seu irmão que é aluno de Odontologia da 
FAI, demonstrando a alegria de toda família. 

 
11. Alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAI  fizeram uma visita 

técnica institucional a Usina Nuclear de Angra 2, no Rio de Janeiro . 
Acompanhados pelo Professor Alexandre Simões, os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer em prática e dimensão, o tamanho real do sistema 
da usina que é referência nacional para outras empresas em quesito de 
normas de seguranças. Os alunos tiveram acesso desde a visita a reatores 
nucleares e capacitação da água para o resfriamento até a geração de 
energia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notícias para o Boletim Informativo podem ser enviadas para o seguinte endereço: 
boletim@fai.com.br 
 
 
 


